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Α) Εισαγωγή – το δικαίωµα προστασίας των εργαζοµένων 
Στις µέρες µας το εργασιακό περιβάλλον µεταβάλλεται 

διαρκώς. Παρατηρείται µια σταδιακή συρρίκνωση της 

Βιοµηχανικής Κοινωνίας µε παράλληλη εµφάνιση νέων 

παραγωγικών διαδικασιών και νέων µορφών εργασιακής 

οργάνωσης που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την 

διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Όλες αυτές οι τεχνολογικές καινοτοµίες, εντός και εκτός 

του χώρου εργασίας, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

εξέλιξη  της νέας οικονοµίας και έχουν επιπτώσεις στην 

καθηµερινή ζωή όλων µας. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απολαµβάνουν όλα τα αγαθά της 



προσδοκώµενης οικονοµικής και βιοτικής ευηµερίας. Ιδιαίτερα 

οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν στον επαγγελµατικό χώρο.  

Το άρθρο 118Α της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ορίζει 

σαφώς την υποχρέωση τόσο της Κοινότητας όσο και των 

Κρατών-Μελών να προωθούν ρυθµίσεις και να λαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από 

τους επαγγελµατικούς κινδύνους.  

 

Β) Παλιοί και νέοι επαγγελµατικοί κίνδυνοι 
Μπορεί οι παραδοσιακοί επαγγελµατικοί κίνδυνοι για την 

υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων να έχουν µειωθεί 

αισθητά, εντούτοις εµφανίζονται και στις µέρες µας, στους 

σύγχρονους παραγωγικούς κλάδους, µορφές κινδύνων που στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν αναγνωρισθεί ως 

τέτοιοι.  

Ενώ η χειρωνακτική εργασία και οι µε αυτή συνδεόµενοι 

επαγγελµατικοί κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει στις νέες τεχνικές 

διοίκησης και αυτοµατισµού, η λεγόµενη σύγχρονη εργασία 

συνδυάζει πολλές φορές τους χειρότερους από τους παλιούς και 

νέους κινδύνους. Π. χ. µυοσκελετικές παθήσεις δεν αποτελούν 

πλέον αποκλειστικότητα των παραδοσιακών επίπονων εργασιών 

στη γεωργία, τις κατασκευές, τα ορυχεία και τη βιοµηχανία. Στον 

ίδιο βαθµό πλήττονται από αυτές και οι υπάλληλοι γραφείων που 

εργάζονται µε ακατάλληλο εργασιακό εξοπλισµό.  

Παράλληλα οι νέες µέθοδοι διοίκησης και παραγωγής 

αυξάνουν τη σωµατική και ψυχική πίεση στους εργαζοµένους, 

δηµιουργώντας έτσι µια νέα γενιά εργασιών υψηλού κινδύνου. 
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Ένας εξίσου σηµαντικός κίνδυνος που είναι ιδιαίτερα 

έντονος στις µέρες, είναι ο χηµικός κίνδυνος. Η  σηµασία της 

πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου που απορρέει από την 

έκθεση σε επικίνδυνους χηµικούς παράγοντες γίνεται κατανοητή 

από το γεγονός ότι σήµερα στο εµπόριο κυκλοφορούν 

περισσότερες από 100.000 χηµικές ουσίες, και παρά πολλές από 

αυτές µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία των 

εργαζοµένων που εκτίθενται σε αυτές. Έχει υπολογισθεί ότι 

περίπου 16% των εργαζοµένων της Ευρώπης εκτίθενται 

καθηµερινά σε κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση χηµικών 

ουσιών. 

  

Γ) Το εργατικό ατύχηµα και η οικονοµία 
Στο παρελθόν το εργατικό ατύχηµα αποδιδόταν σε τυχαία 

συµβάντα και θεωρούνταν από τους ίδιους τους εργαζόµενους 

ως «κοµµάτι της δουλειάς τους».  Σήµερα ένα εργατικό ατύχηµα 

αντιµετωπίζεται ως αποτέλεσµα ενός συνόλου αιτιών, οι οποίες, 

εφόσον µπορούν να προβλεφθούν, καθιστούν το εν λόγω 

ατύχηµα λιγότερο «τυχαίο».  

Στις µέρες µας µπορεί οι εργαζόµενοι να είναι 

ικανοποιηµένοι που εργάζονται και εξασφαλίζουν στους ίδιους 

και στις οικογένειές τους τα προς το ζην, σε καµία περίπτωση 

όµως δεν είναι διατεθειµένοι να αποδεχθούν προβλέψιµους 

κινδύνους και αναπηρίες που αυτοί συνεπάγονται ως ενδεχόµενη 

συνέπεια της δουλειάς τους. 

Ας µην ξεχνάµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό µιας 

επιχείρησης αποτελεί το σηµαντικότερο συντελεστή της 

παραγωγής της. Υγιείς και ασφαλείς εργαζόµενοι, µε γνώσεις και 
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δεξιότητες, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα υγιές και 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον βάζουν τα θεµέλια της 

µελλοντικής επιτυχίας µιας επιχείρησης. Αντίθετα, άσχηµες 

συνθήκες εργασίας δεν έχουν δυσµενείς επιπτώσεις µόνο για τον 

εργαζόµενο αλλά και για τα ίδια προϊόντα της επιχείρησης. Με 

άλλα λόγια, η ποιότητα στην εργασία σηµαίνει εργασία 

ποιότητας.  

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι εργοδότες που κατά το 

σχεδιασµό των επιχειρήσεών τους δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα 

ζωτικά συµφέροντα των εργαζοµένων τους, προσπαθώντας να 

µειώσουν τις επενδυτικές δαπάνες τους, θα κληθούν αργότερα να 

πληρώσουν ένα  βαρύτερο   τίµηµα.  

Αν δούµε την στατιστική της Eurostat για τα εργατικά 

ατυχήµατα – π. χ. το 1996 καταγράφηκαν 5.500 θανατηφόρα και 

4.700.000 εργατικά ατυχήµατα που οδήγησαν σε τριήµερη και 

άνω απουσία -, θα συνειδητοποιήσουµε ότι το µέγεθος του 

προβλήµατος, πέρα από τον µη µετρήσιµο ανθρώπινο πόνο,  έχει 

και  οικονοµικό κόστος που είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Το κόστος 

αυτό εκτιµάται από 2,8 έως 3,6% του ΑΕΠ ανάλογα µε την 

χώρα. 

 

∆) Εργατικά ατυχήµατα και νοµοθεσία 
Τα εργατικά ατυχήµατα συνεπάγονται τεράστιο κοινωνικό 

και οικονοµικό κόστος για την κοινωνία και το κράτος. Με αυτά 

επιβαρύνεται ο τοµέας της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, 

αποδυναµώνεται το ανθρώπινο δυναµικό, ενώ µεγάλα ποσά από 

τα κονδύλια των κοινωνικών δαπανών χρησιµοποιούνται στη 

θεραπεία των αναπηριών ή ασθενειών που προκαλούν. 
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Συνεπώς, η πρόληψη και αντιµετώπιση των 

επαγγελµατικών κινδύνων πρέπει να αποτελεί πρωταρχική 

προτεραιότητα κάθε κοινωνίας που θέλει να λέγεται 

πολιτισµένη. 

Στην χώρα µας, µέχρι την ψήφιση του νόµου 1568/1985 

και µια σειρά προεδρικών διαταγµάτων που ακολούθησαν, η 

εργατική νοµοθεσία για την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια 

χαρακτηριζόταν από σηµαντικές ελλείψεις και ασάφεια 

προσδιορισµού ενός ασφαλούς, για την υγεία των εργαζοµένων, 

εργασιακού περιβάλλοντος.  

Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης ήταν η διαµόρφωση 

ενός χαµηλών προδιαγραφών τοµέα εργασίας, µε αυξηµένες 

εστίες επαγγελµατικών κινδύνων και άµεση συνέπεια τη χαµηλή 

παραγωγικότητα και παραγωγή.   

Πρώτος ο νόµος 1568 για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1985, 

έθεσε τις βάσεις για µια σύγχρονη αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω τη καθιέρωση του 

Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε επίπεδο 

επιχείρησης, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία του Σώµατος 

Επιθεωρητών Εργασίας - θεσµοί που συµβάλουν αποφασιστικά 

στη διαµόρφωση και λειτουργία αφενός ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος προστασίας των εργαζοµένων, αφετέρου ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου τήρησης της νοµοθεσίας 

για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία. 

Η χώρα µας διαθέτει πλέον µια αυστηρή νοµοθεσία. Τα 

εργατικά ατυχήµατα έχουν µειωθεί αισθητά, παρ’ όλα αυτά το 

Υπουργείο µας εντατικοποιεί τις προσπάθειες του για τη 
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διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που δεν θα κινδυνεύει 

να τραυµατισθεί ή να αρρωστήσει κανένας.  

Με αυτό το σκεπτικό, πέρα από το αυστηρό θεσµικό 

πλαίσιο, προωθούµε συστηµατικά τον κοινωνικό διάλογο που 

έχει ως στόχο του την έγκυρη διαχείριση της πληροφορίας για τη 

βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, υπό το πρίσµα µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης στους τοµείς εκπαίδευσης και 

ενηµέρωσης. 

 

Ε) Οι δράσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται βέβαια και οι 

δραστηριότητες του γνωστού Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Αναµφισβήτητα, η επιτυχής δραστηριότητα Ελληνικού 

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας συνέβαλε 

καθοριστικά, την τελευταία δεκαετία, στη διαµόρφωση µιας 

σύγχρονης αντίληψης περί των υποχρεώσεων της εργοδοσίας 

στη χώρας µας.  Χάρη στις πολύπλευρες δραστηριότητες του 

Ινστιτούτου κατέστη σαφές ότι η διασφάλιση των δικαιωµάτων 

των εργαζοµένων για ασφάλεια και υγεία και η διασφάλιση του 

οικονοµικού ανταγωνισµού αποτελούν δυο καθ’ όλα συµβατούς 

στόχους.  

Μια σειρά από επιτυχείς δράσεις του Ινστιτούτου, στο 

πλαίσιο µιας ενεργούς πρωτοπορίας που χαρακτηρίζει τη 

δεκαετή διαδροµή του, κατοχυρώνει και πρακτικά το αγαθό της 

Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ενώ, µέσω της ενηµέρωσης 

και αφύπνισης της επιχειρηµατικής κοινότητας που το 
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Ινστιτούτο επίσης µε επιτυχία πραγµατοποιεί, αναδεικνύεται και 

προάγεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο θέµα αυτό.  

 

ΣΤ) Οι στόχοι του Συνεδρίου 
Μια από αυτές, τις επιτυχηµένες δράσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ, 

είναι αναµφισβήτητα και η διοργάνωση του  ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

της Επιτροπής Έρευνας της ISSA (International Social Security 

Association)  µε την υποστήριξη του Υπουργείου µας, στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Οι στόχοι αυτού του Συνεδρίου είναι πολύ σηµαντικοί, 

για αυτό οφείλουµε να συγχαρούµε το ΕΛΙΝΥΑΕ για την 

πρωτοβουλία του. Το συνέδριο, όπως γνωρίζετε, θα ασχοληθεί 

και µε  την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου, η οποία 

απορρέει από την έκθεση σε επικίνδυνους χηµικούς παράγοντες.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση,  επιδιώκοντας την µείωση αυτού 

του κινδύνου, έχει θεσπίσει µια σειρά οδηγιών οι οποίες έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι οδηγίες ρυθµίζουν 

τις υποχρεώσεις των παραγωγών χηµικών ουσιών σχετικά µε την 

ταξινόµηση και επισήµανση τους, καθώς και την  κατάρτιση και 

ενηµέρωση των εργαζοµένων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να  προχωρήσει  στην 

δηµιουργία ενός κοινοτικού συστήµατος, καταχώρησης, 

αξιολόγησης και έγκρισης  χηµικών ουσιών,  µε στόχο την 

διάδοση των σχετικών πληροφοριών για τις ιδιότητες των 

χηµικών ουσιών, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον  και στην 

Υγεία των εργαζοµένων καθώς και στα µέτρα µείωσης των 

κινδύνων. 
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Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει 

πρακτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

παρουσιάζονται στην πράξη κατά την εφαρµογή των 

Ευρωπαϊκών Οδηγιών και  αναφέρονται στην πρόληψη του 

Επαγγελµατικού Κινδύνου από χηµικούς παράγοντες. 

Η σηµασία των θέµατος του χηµικού κινδύνου, που θα 

απασχολήσει το συνέδριό σας, αναδεικνύεται  και από το 

γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγιεινή και την 

Ασφάλεια στην Εργασία έχει ορίσει ως θέµα της Ευρωπαϊκής 

Εβδοµάδας 2003 για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία την 

«πρόληψη των κινδύνων από τις επικίνδυνες χηµικές ουσίες». 

 

Ζ) Επίλογος 
Είναι σαφές ότι όλοι εµπλεκόµενοι: εργαζόµενοι, 

εργοδότες, και Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, κράτη-µέλη και η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να συνεργαστούν  

στενά για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εµποδίζουν 

την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας, η οποία – ας 

σηµειωθεί- θεσπίζει µόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έντονη συνείδηση και 

συνεχής προσπάθεια όλων των εµπλεκοµένων για να πετύχουµε 

το στόχο µας που είναι η σηµαντική µείωση των επαγγελµατικών 

ατυχηµάτων και ασθενειών. 

Το καλύτερο αποτέλεσµα θα το πετύχουµε, όταν 

εµπεδώσουµε µια κουλτούρα ασφάλειας, όταν ο ασφαλής τρόπος 

εργασίας γίνει καθηµερινή πράξη. 
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Μόνο ενωµένοι –εργαζόµενοι, εργοδότες και κράτος- 

µπορούµε να βαδίσουµε στο δρόµο της ευηµερίας και της 

κοινωνικής προόδου.  

Ανέκαθεν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προωθούσε 

κοινωνικές παρεµβάσεις που αποτελούσαν προϋπόθεση αλλά και 

µοχλό της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης, όχι µόνο οικονοµικής 

αλλά και κοινωνικής. Όπου το ανθρώπινο δυναµικό συµµετέχει, 

πρωταγωνιστεί, προστατεύεται και ευηµερεί. 

Πέραν τούτου, και η  κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης 

πρέπει να παραµείνει ανθρωποκεντρική. Πρέπει να πραγµατώνει 

τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. 

Ο τοµέας της Υγείας και της Ασφάλειας είναι ένας 

αξιόπιστος δείκτης κατά πόσο πετυχαίνουµε αυτούς τους 

στόχους! 

 

 

Καλή επιτυχία! 
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